
 

  
  
 Månedsbrevet juni 2022 

 Lejre, Greve, Solrød, Køge, og Roskilde  

Et nyhedsbrev for ældres berettigede fordringer  

(omskrevet fra socialisten 2. maj 1872 

 

 

 

Faglige Seniorer Midtsjælland ønsker alle en dejlig 

sommer 

 

 

 



Aktivitetskalender: 

Mandag d. 30.5 14.30 til 16.30  Ældrerådet inviterer til oplæg og debat om, hvad er et godt ældre liv i 

Roskilde. Det holdes i kantinen på Rådhuset, Køgevej. 

Torsdag den 2. juni 9.30 til 13 Sektionsbestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde, efter 

repræsentantskabsmødet, hos 3F Køge. 

Torsdag den 2. juni kl. 16 til 17.30 Faglige Seniorer Midtsjællands formand er inviteret til interview I 

Roskilde kommune om Faglige Seniorer Midtsjællands 

ældrepolitik. 

Fredag den 3. juni kl. 10.00 til 12.00 Kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde afholder sammen med 

Ældre sagen Roskilde møde om 23 udfordringer på ældreområdet. 

Oplægsholder Carsten Elert, der blandt andet stiller Spørgsmålet ” 

Hvorledes skal vi sikre at alle får et godt liv som ældre?”. Mødet 

bliver holdt i Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Mødet er 

gratis da Roskilde kommune har givet støtte til arrangementet. 

Husk at tilmelde jer på fagligsenior.dk eller til Hermand Pedersen 

på mail: hermand_pedersen@yahoo.dk  

Fredag den 10. juni 9.30 til 12 Bogklubben afholder opstartsmøde i Frivilligcentret Roskilde, alle 

er velkomne, og det er intet krav om at man skal bo i Roskilde eller 

omegn for at deltage. Tilmelding til Per Christensen mail: 

christensenper.monica@gmail.com 

Fredag den 17. juni 13.30 til 15.00 Kommunegruppe Solrød/Køge arrangerer guidet rundtur på Køge havn 

samt efterfølgende kaffe og kage på Braunstein pris 50 kr. Tilmelding på 

Faglige Seniorers hjemmeside under aktiviteter-Køge kommune gruppe , 

max 2 personer pr. tilmelding, indbetaling på mobilepay  nummer står 

under tilmelding, det skal samtidigt ellers er man ikke tilmeldt. 

Torsdag den 25. august 10.30 til 12.30 Faglige Seniorer Midtsjællands formand og næstformand er inviteret til 

møde hos Movia Gammel Køgelandevej 2. 

Fredag d. 26. august 9.30 til 12.00 Mere herom i næste månedsbrev 

Tirsdag den 6. september 13.00 til 17.00  Foredrag om Anker Jørgensen, ved Claus Hagen Pedersen. 

Arrangementet foregår hos 3F i Køge, og koster 25 kr. tilmelding til 

aktiviteten kan først ske i juli måned på Faglig Seniorer.  

Torsdag den 15. september 9.30 til 15 Temadag om ” Det er godt at bo godt” Kom til træf om fremtidens 

boligform for ældre. Temadagen holdes i Viemosens beboerhus, 

Viemosen 48, 4000 Roskilde. Der er en nærmere beskrivelse 

senere i månedsbrevet om temadagen. 

Onsdag den 21. september 17 til 19 Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde afholder sammen med 

Faglige Hovedorganisationer fyraftensmøde ” Er der et liv, efter 

arbejdslivet”. Selvstændig konsulent Bent Mathisen kommer og 

fortæller om hvilke muligheder, der er efter arbejdslivet. 

Fyraftensmødet bliver afholdt i byens hus, Stændertorvet 1, 4000 



Roskilde. Der bliver serveret en sandwich og vand eller øl under 

mødet. Tilmelding skal ske til Per Christensen mail: 

christensenper.monica@gmail.com   

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen! 

Den 29. april blev der på repræsentantskabsmødet valgt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. De 

nyvalgte i bestyrelsen består af Per Christensen, formand, Ayo Karlson, bestyrelsesmedlem, Hanne Würtz, 

bestyrelsesmedlem og Birthe Jensen. Da Hermand Pedersen stoppede som suppleant og Hanne Würtz blev 

valgt ind i bestyrelsen, var de to suppleantposter ledige. Ingen ønskede at stille op, derfor står de 2 

suppleant pladser vakante til kommende repræsentantskabsmøde i 2023. Derefter var der valg til 

bilagskontrollører. Da den en tidligere bílags-kontrollant Hanne Würtz blev valgt ind i bestyrelsen, valgtes i 

stedet Karen Rindom. De to bilagskontrollører er herefter Grethe Hansen og Karen Rindom. Den øvrige 

bestyrelse er stadig Linda Andersen, næstformand, Anne-Grete Winding, kasserer, Inge-Lise, Sundwell, 

bestyrelsesmedlem og Gitte Kirkegaard, bestyrelsesmedlem. 

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Hermand Pedersen, for det store arbejde han har gjort i 

bestyrelsen 

Det skal også lige nævnes at bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.  

 

Fra Bogklubben! 

Bogklubben holder møde fredag den 10. juni og alle er velkomne. På mødet den 10. juni vil vi finde frem til, 

hvilken bog eller lydbog vi synes, der skal læses hen over sommeren, så medbring endelig jeres favorit bog. 

Vi vil også på mødet få udfærdiget en plan over kommende møder og hvor møderne skal holdes. 

Tilmelding til Per Christensen på mail: christensenper.monica@gmail.com 

Nyt fra klubberne: 

Nyt fra Kommunegruppe Køge/Solrød og Lejre, Greve og Roskilde 
Her i maj måned har de 2 kommunegrupper begge afholdt møder om et af de emner, som blev drøftet 

meget, da Senior håndbogen blev uddelt, nemlig Fremtidsfuldmagter. Kommunegruppe Solrød/Køge holdt 

deres møde den 19. maj kl. 13.30 til 15 hos 3F Køge, og kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde holdt 

deres arrangement i byens hus, Stænder torvet, 4000 Roskilde den 24. maj kl. 10 til 12. 

 



 På mødet i Køge var der 32 fremmødte og i 

Roskilde 30 fremmødte. Alle var godt 

tilfredse med oplæggene og modtog 

materiale at gå hjem og studere. 

 

 

 

 

 

Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde holder møde fredag den 3. juni sammen med Ældresagen i 

Roskilde om ” 23 spørgsmål på ældreområdet ”. Oplægsholder er Carsten Elert. Der vil blive serveret 

kaffe/the og kage og da Roskilde kommune har støttet arrangementet er der gratis adgang. 

Arrangementet holdes i byens hus Stænder torvet 1, 4000 Roskilde. 

For nuværende arbejder begge kommunegrupper på efterårets program. Når de er færdige, vil 

programmerne blive offentlig gjort her i månedsbrevet.  

  

Repræsentantskabsmødet! 

På repræsentantskabsmødet fik Faglige Seniorer overrakt bogen: 

Fortællinger fra Køge ”. Bogen blev overrakt til Faglige Seniorers 

direktør Palle Smed af den afgåede formand fra Køge Seniorråd 

Nadia Sandberg. 

Bogen: Fortællinger fra Køge er blevet skrevet på foranledning af 

det afgåede Køge Seniorråd. Køge Seniorråd har selv samlet 

penge ind til at få skrevet bogen, og fik blandt andet penge fra 

Faglige Seniorer, hvilket gjorde, at vi som tak fik et eksemplar af 

bogen. 

Der er for øjeblikket en udstilling om bogen på Køge bibliotek, 

Faglige Seniorer Midtsjælland vil undersøge mulighed for at 

udstillingen kommer til alle vores kommuner. 

 

 

 

 



 

Løst og fast fra Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde, kommuner 

Klip fra de lokale aviser. Artiklerne er blevet forkortet, men ikke redigeret. Så artiklens holdning er den 

samme, som i de aviser udklippene er taget fra. 

Dagbladet Køge mandag den 4. april. 

For at gøre det mere attraktivt at påbegynde SOSU-uddannelserne vil Køge Kommune, foreløbig resten af året, 

tilbyde voksenelevløn for alle kandidater over 25 år. 

Egentlig skulle 92 SOSU-elever være blevet ansat i Køge Kommune i løbet af sidste år, men det faktiske tal endte på 

blot 65. Det illustrerer den udfordring, som Køge Kommune og hovedparten af landets kommuner netop nu står over 

for. Kommunerne oplever således en generel udfordring med at rekruttere medarbejdere til ældre- og 

sundhedsområdet. I takt med at der kommer flere ældre borgere, samt at en stor gruppe medarbejdere ventes at 

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år, vil udfordringen blot vokse.  

Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge skal drøfte perspektiverne i dette. Udvalget skal derudover tage stilling til et 

forslag fra forvaltningen om at give mulighed for voksenelevløn til alle over 25 år, der går i gang med SOSU-

uddannelserne. Forslaget skal som udgangspunkt være gældende resten af året.  

Netop rekruttering af elever er da også et særligt fokuspunkt for kommunens velfærdsforvaltning, der altså kan 

konstatere, at kommunen ligger pænt under det forventede antal ansættelser af SOSU-elever, og som derfor vil gøre 

uddannelserne mere attraktive. 

Som landet ligger i dag, udbetaler Køge Kommune voksenelevløn i overensstemmelse med den gældende 

overenskomst. Det betyder, at elever over 25 år med mindst ét års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 

fire år kan modtage voksenelevløn.  

I nabokommunerne Roskilde og Solrød kan alle over 25 år imidlertid forvente voksenelevløn, når de påbegynder 

SOSU-uddannelse, og det er i det spor, Velfærdsforvaltningen nu vil lægge sig i.  

Samme instans vurderer desuden, at man ved hvert eneste optag af særligt SOSU-assistenter oplever kandidater, 

som trækker sig og søger mod andre kommuner end Køge, fordi der her findes mere favorable muligheder for 

voksenelevløn.  

Forventningen med den nye ordning - hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslaget er, at kommunen vil 

kunne ansætte ti ekstra SOSU-assistenter til voksenelevløn i år, som vil medføre en ekstraudgift på knap to millioner 

kroner, men disse penge findes i udvalgets budget, oplyser forvaltningen.   

Sydkysten onsdag den 18. maj.  

Udvikling i demografi kræver opnormering på ældreområdet  

Der vil blive hundredvis flere borgere over 65 år i Solrød inden for få år, fremgår det af en orientering, hvorfor en 

opnormering på ældreområdet er nødvendig. 

Fra godt 4700 i 2021 til 5100 borgere i 2025 over 65 år, svarende til en stigning på 9 procent. Det er noget af den 

demografiske udvikling, der ser ud til at gøre sig gældende i Solrød, som det lyder i et notat på en orientering på 

Social-, ældre, og sundhedsudvalget i Solrød Kommune.  

I notatet bliver det også gjort klart, at ”Udviklingen skal ses i lyset af et mindre fald i antallet af 65- 74 årige, 

hvorimod antallet af borgere i alderen 75+ år vil stige fra cirka 2.100 borgere i 2021 til cirka 2.700 borgere i 2025, 



svarende til en stigning på cirka 28 procent”. Det er særligt borgere over 75 år, der har brug for bl.a. hjemmehjælp- 

og sygepleje og plejeboliger.  

Derfor lægger administrationen i kommunen op til, at normeringen på ældreområdet bliver opnormeret, så der fra 

1. august kommer to visitatorer og en studentermedhjælper til ældreområdet, hvilket skal finansieres af de afsatte 

demografipuljer til hjælpemidler og hjemmehjælpsområdet.  

Samtidig har der fra 2019 til 2022 også været en gennemsnitlig stigning på 19 sager og 49 henvendelser om 

måneden. Her står der, at der udover selve antallet er en større kompleksitet i sagerne. - Borgerne og deres 

pårørende har nu langt stærkere ressourcer til at undersøge deres muligheder, selv finde produkter, som de ansøger 

om, og sætte sig ind i lovgivningen, end de tidligere gjorde. Den generation, der er ældre i dag, har en forventning 

om, at de kan få de ydelser, de ønsker. Det er ikke altid ydelser, som kommunens økonomi kan bære, og som 

lovgivningen eller Ankestyrelsen anerkender, men det kræver juridiske kompetencer og tid at træffe de rigtige 

afgørelser.  

Lene Stevnhoved (V), der er formand for Social-, ældreog sundhedsudvalget i Solrød Kommune, lyder det også, at 

det dels er tilgangen af ældre, men også at sagerne bliver mere komplekse, der giver anledning til opnormeringen: - 

Sagerne tager længere tid, og vi er nødt til at kunne følge med. Man har haft svært ved at overholde 

sagsbehandlingstiden, og i sidste ende tror vi på, at det her kan give en bedre service, siger hun. Hun udelukker 

bestemt ikke, at der med tiden også kan være brug for mere sundhedsfagligt personale – altså en opnormering af 

dem, der eksempelvis er ude at hjælpe ældre i hjemmet. - Vi har altid øje for den demografiske udvikling, men lige 

nu var det på det her område, der var en flaskehals, som krævede fokus.  

 

Leder: 

Faglige Seniorer Midtsjælland er klar til at se på nye muligheder på ældreområdet. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er klar over, at kommunerne i år er presset på mange områder. Derfor er 

tiden også moden til at vi sætter os sammen, politikere og ældreorganisationer, og i fællesskab prøve at 

udforme en ældrepleje til gavn for byernes ældre og plejepersonale. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er klar til at tænke nyt og anderledes, og ikke kun stå på sidelinjen og sige, 

hvad politikerne gør forkert og rigtigt. Men for at det kan ske, må politikerne også være klar til at se Faglige 

Seniorer Midtsjælland som en medspiller og ikke en modspiller. Det virker som om mange politikere og 

embedsmænd ser Faglige Seniorer Midtsjælland, som en politisk organisation og ikke en 

ældreorganisation. 

Derfor er vi glade for, at Roskilde Kommune nu har inviteret Faglige Seniorer Midtsjælland til møde 

sammen med andre ældreorganisationer, hvor vi i fællesskab kan finde løsninger til gavn for borgere og 

personale. 

Faglige Seniorer Midtsjælland mener så også, at tiden er kommet til, at vi fremover ikke ser os ældre som 

en gruppe i kommunen, men ser os ældre som en del af hele kommunen. For ligesom alle andre borgere i 

kommunen, er vi ældre også forskellige. 

Mange ældre er en resurse inden for frivilligt arbejde. Det ser vi inden for mange områder i det daglige. 

Derfor kræver det også, at vi som ældre ikke sættes i en bås, når det passer ind i en bestemt tankegang. 

For som Faglige Seniorer Midtsjælland ser det, skal fremtiden ikke kun være, at vi ældre kun høres af 

politikerne, når der er brug for billig arbejdskraft.  



Tænk hvis vi ældre er med, når der planlægges nye bydele eller renovering af den ældre boligmasse. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er glad for, at der bygges flere ældrevenlige boliger. Men hvad med de 

område,r hvor de ældrevenlige boliger ligger. Er der tænkt ind, at vi som ældre måske kan have lidt svært 

ved at bevæge os rundt i et område med flere niveauer. Det ser jo flot ud, men kan være svært at komme 

rundt i med en rollator. Hvad med indkøbsmuligheder? 

Det er ting, som for mange ældre, er med til at holde os i gang. Det kunne være det der gør, at vi ældre 

bliver et aktiv for områderne. En ting er sikkert, Faglige Seniorer Midtsjælland ønsker ikke ældreghettoer, 

vi ønsker bofællesskaber med plads til alle generationer 

Faglige Seniorer Midtsjælland er godt klar over, at for at få dette til at fungere, så skal der nedbrydes 

grænser i det politiske system. For her kan de ældre ikke bare placeres i en kasse - her vil de være en del af 

alle kasser.  

Men som Faglige Seniorer Midtsjælland ser det, er tiden nu kommet, hvor vi skal se muligheder i stedet for 

kun at se problemer, og det er Faglige Seniorer Midtsjælland klar til. Vi håber, at politikerne også er klar. 

Per Christensen, formand Faglige Seniorer Midtsjælland 

   

 

Klummen! 

Inflationen! er det min skyld? 

Nu er 1. maj overstået, og vi er igen tilbage til dagligdagen. I forhold til de øvrige år blev der ikke lovet så 

meget i år. Det var bedre den 1. maj 2020, her lovede Mette Frederiksen at denne gang var det ikke de 

svageste, der igen skulle betale regningen. I år lovede Mette Frederiksen ikke noget af den slags, man kan 

næsten sige tvært i mod. 

Jeg må indrømme, at jeg ikke selv hørte hvad Mette Frederiksen sagde, men jeg har læst et uddrag af den 

tale, som Mette Frederiksen holdt i Slagelse. Talen omhandlede for en stor del krigen i Ukraine, og lidt om 

folkeafstemningen den 1. juni, om vi i Danmark ønsker et forsvarsforbehold. 

Ud over krigen og forsvarsforbeholdet kom Mette Frederiksen dog også lidt ind på, at inflationen 

bekymrede hende. For som hun sagde i Slagelse, er sagen den med inflation, at det kan man ikke bare løse. 

Mette Frederiksen sagde, at hvis man gjorde det som hun som socialdemokrat normalvis ville sige, at der 

bare skulle sættes mere fut i økonomien, så risikerer vi at inflationen vil stige. Så hvis vi sætter fut i 

økonomien, og der kommer flere penge i omløb, ja så stiger inflationen. 

Jeg er ikke økonom, men hvis Mette Frederiksen siger, at hvis der kommer flere penge i omløb, så vil 

inflationen stige. Men inflationen stiger så åbenbart kun, hvis jeg som folkepensionist får kompensation for 

de stigende forbrugspriser.  

For når jeg ser på lønstigningerne på arbejdsmarkedet, så steg de i sidste kvartal 2021 med 3,2 procent, 

ifølge Dansk Arbejdsgiverforening. Når jeg så også ser på folketingspolitikerne, så steg deres honorar med 

12,5 procent, den 1. april. Til almindelig oplysning kan jeg lige sige at min folkepension steg med 1,2 

procent den 1. januar. 



Men som Mette Frederiksen også sagde i sin tale, så kommer vi ikke til at kunne holde alle skadefri. Vi skal 

til at begynde at indrette vores økonomi på, at priserne er steget og måske stiger endnu mere. 

Når jeg så læser det sidste, så kan jeg da godt se, hvem der er den virkelige synder omkring inflationen. Det 

er jo mig. For hvis jeg som folkepensionist også fik kompensation for forbrugsprisernes stigning, ligesom 

andre i vores samfund. Ja så ville jeg jo være skyld i, at der sættes flere penge i omløb.  

Nu frygter jeg lidt, at hvis det nu bliver opdaget, at min folkepension den 1. januar steg med 1,2 procent, 

om jeg så kan straffes for at have startet inflationen. For det var jo mig der med min store stigning satte fut 

i økonomien og derved inflationen. Det er da det indtryk, jeg får, når jeg læser hvad Mette Frederiksen 

sagde 1. maj. For som Mette Frederiksen sagde, så skal jeg ikke holdes skadefri, men lære at sætte næring 

efter tæring. 

Som jeg ser Mette Frederiksens 1. maj tale i år, så er det endnu en gang de svageste der skal betale gildet, 

og det synes jeg fandme er uhyggeligt. 

Per Christensen 

Helligkorsvej 23B 1. tv 

4000 Roskilde  

Klummens holdning er skribenterne egen  

 

 

 

 

Det nye sker, når den, 

der altid er tiltænkt 

tilskuerens rolle, 

begynder at blande sig. 

Carl Scharnberg 

 

 

 

 


